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 محتويات الدليل 

وضوعالم الصفحة  ت 

 1 نبذة عن الكلٌة والمسم العلمً  3

 2 معلومات عامة عن برنامج بكالورٌوس المانون  5

 3 رسالة وأهداف البرنامج  6

 4 خصائص خرٌجً البرنامج ٧

 5 نواتج التعلم التً ٌكتسبها خرٌج بكالورٌوس المانون  ٨

 6 متطلبات المبول فً البرنامج  ٩

 ٧ ممررات البرنامج  1١

 ٨ المهن والوظائف التً ٌتم تأهٌل خرٌج البرنامج لها 14

 ٩ أعضاء هٌئة التدرٌس فً البرنامج 15

 1١ أعضاء اللجنة االستشارٌة للبرنامج 16

 11 مهام اللجنة االستشارٌة  1٧
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عن الكلية والقسم العلمي  نبذة  

 نبذة تعريفية عن الكلية:

ه بإنشاء كلٌة األعمال بأبها من أجل توسٌع دائرة  3/٧/142٩بتارٌخ ب /م 515١صدرت موافمة الممام السامً رلم 

 الماضً بإنشاء كلٌة 142٩-4٩-2٩جامعة الملن خالد بناًء على توصٌة مجلس التعلٌم العالً بمراره رلم االستفادة من 

درة جدٌدة إلى عمد كلٌات جامعة الملن لألعمال فً مدٌنة أبها تابعة لجامعة الملن خالد، وبذلن فمد أضاف المرار  مستملة

ات الزالت الحاجة إلٌها ماسة فً سوق العمل. خالد لتموم بدورها فً إعداد الكوادر المؤهلة فً تخصص  

 رؤية الكلية: 

 أن نكون كلٌة أعمال مبتكرة معتمدة عالمٌاً لتمود التغٌٌر محلٌاً. 

 رسالة الكلية: 

توفٌر بٌئة أكادٌمٌة وبحثٌة جاذبة لتخرٌج كوادر متمٌزة ذات معرفة تخصصٌة فً مجال المال واألعمال لتلبٌة احتٌاجات 

 سوق العمل وخدمة المجتمع. 

 أهداف الكلية: 

. إنتاج المعرفة التخصصٌة فً مجاالت المال واألعمال من خالل البحث العلمً المتمٌز. 1  

العمل على تخرٌج المؤهلٌن المادرٌن على إنتاج هذه المعرفة التخصصٌة. . 2  

.تطوٌر بٌئة األعمال من خالل التدرٌب واالستشارات فً محٌط الكلٌة والجامعة والمجتمع. 3  

. إنشاء مراكز متخصصة فً مجاالت المال واألعمال كمرتكزات بحثٌة واستثمارٌة للكلٌة والجامعة. 4  

تدرٌب الموظفٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة بما ٌتناسب مع رؤٌة ورسالة الكلٌة. . اإلسهام فً 5  

 أقسام الكلية: 

 إدارة األعمال، المحاسبة، نظم المعلومات اإلدارٌة، التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة، المانون. 

 نبذة تعريفية عن قسم القانون: 

إنشاءه كأول لسم لانون فً المنطمة حٌنما صدرت ولد صدرت الموافمة على  ٌعد لسم المانون من أحدث ألسام الكلٌة نشأةً،

على إنشاء كلٌة مستملة للعلوم اإلدارٌة والمالٌة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن رئٌس مجلس الوزراء رئٌس التعلٌم العالً  موافمة

ه. 3/٧/142٩بمدٌنة أبها بتارٌخ   

 رؤية قسم القانون:

ٌتطلع المسم ألن ٌكون مؤثراً على المستوى المحلً واإلللٌمً فً مجال التعلٌم المانونً والبحث العلمً بما ٌساهم فً 

 تحمٌك رؤٌة الكلٌة والجامعة. 

 رسالة القسم: 

إلثراء إعداد خرٌجٌن ذوي كفاءة لانونٌة عالٌة التأهٌل ومتمٌزٌن معرفٌاً ومهنٌاً وبحثٌاً، وإجراء بحوث علمٌة متخصصة 

 وتطوٌر المعرفة المانونٌة بما ٌسهم فً خدمة المجتمع. 
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 أهداف القسم:

. تخرٌج كوادر لانونٌة مؤهلة معرفٌاً، ومهنٌاً، وبحثٌاً، للمساهمة فً النهوض بالعمل المانونً فً كافة مؤسسات الدولة 1

 وتحمٌك متطلبات سوق العمل. 

ادٌمً. . توفٌر بٌئة عمل محفزة لإلبداع والتمٌز األك2  

فً المجال المانونً.  العلمً . رفع مستوى البحث3  

والمساهمة فً  تمدٌم برامج دراسٌة على مستوى مرحلتً البكالورٌوس والدراسات العلٌا لدعم الموارد الذاتٌة للكلٌة. 4

م.2١3١تحمٌك رؤٌة   

بالوعً المانونً وترسٌخ لٌم العدالة . تمدٌم دراسات واستشارات لانونٌة متخصصة ودورات تدرٌبٌة تساهم فً االرتماء 5

 فً المجتمع.

  

 معلومات عامة عن برنامج بكالوريوس القانون

 المؤسسة التعليمية:

 الجامعة الكلية القسم

 جامعة الملن خالد كلٌة األعمال المانون

 بيانات البرنامج:

 اسم البرنامج رمز البرنامج عدد الساعات المعتمدة

)نظم(بكالورٌوس لانون  121  برنامج بكالورٌوس المانون 

 مقرات تقديم البرنامج:

 المقر الرئيسي المدٌنة الجامعٌة بالفرعاء )شطر الطالب(

لرٌمر )شطر الطالبات( –المدٌنة الجامعٌة بأبها   المقر الفرعي 

 مكونات الخطة الدراسية للبرنامج: 

 المتطلب عدد المقررات الساعات المعتمدة النسبة المئوية

24.٧٩٪  متطلبات الجامعة 1١ 3١ 

21.4٨٪  متطلبات الكلية ٩ 26 

51.23٪  متطلبات البرنامج 2١ 62 

2.4٧٪  التدريب 1 3 

1١١٪  اإلجمالي 4١ 121 
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 رسالة وأهداف برنامج بكالوريوس القانون

 رسالة البرنامج: 

وإعداد  فً فروع المانون المختلفة ،والمعارف النظرٌة البحثٌة، تأهٌل الطالب من الناحٌة المانونٌة وتزوٌده بالمهارات

 بحوث علمٌة لانونٌة معاصرة، والمساهمة فً خدمة المجتمع فً الجوانب المانونٌة. 

 أهداف البرنامج:

تأهٌل الطالب بالمعارف والمهارات المانونٌة والمٌم لتلبٌة احتٌاجات سوق العمل الحكومً والخاص.. 1  

ودراسات لانونٌة متخصصة. إعداد بحوث علمٌة. 2  

لدى المجتمع. . المساهمة فً نشر الثمافة المانونٌة 3  

 

نامج ي البر  خصائص خريجر

. المعرفة بالنظرٌات والمفاهٌم المتعلمة بالعمل المانونً. 1  

. التزود بالمهارات المهنٌة والبحثٌة فً مجاالت المحاماة واالستشارات المانونٌة ومختلف األنشطة المانونٌة األخرى فً 2

 المطاعٌن العام والخاص. 

. المدرة على اإلسهام فً إعداد مشارٌع األنظمة واللوائح والدراسات والبحوث المانونٌة. 3  

خرٌن ضمن فرٌك عمل وااللتزام بالمٌم األخاللٌة والمهنٌة فً المجال المانونً.. المدرة على التعاون والعمل مع اآل4  

. توظٌف نظم المعلومات وتمنٌات االتصال الحدٌثة فً العمل المانونً. 5  

 

ي يكتسبها خري    ج بكالوريوس القانون
 نواتج التعلم الت 

 المعرفة والفهم:

الطالب على األساسٌات والمبادئ والمفاهٌم المانونٌة.  أن ٌتعرف 1ع   

المفاهٌم المانونٌة المتعلمة بالموانٌن العامة والخاصة التً تم تناولها فً الممررات.  أن ٌصف الطالب 1ع   

التشرٌعات واألنظمة ذات العاللة بالعلوم المالٌة واإلدارٌة واإلنسانٌة.  أن ٌحدد الطالب 3ع   

 المهارات:

فً التحلٌل والتفكٌر النمدي.المهارات المانونٌة المكتسبة  الطالب ٌستخدمأن  1م   

المشاكل المانونٌة وٌمدم الحلول لها طبماً للمانون. أن ٌفسر الطالب 1م   

أدوات البحث العلمً فً إجراء البحوث والدراسات المانونٌة.  أن ٌستخدم الطالب 3م   
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 القيم:

بمسؤولٌة فً العاللات الشخصٌة والمهنٌة.  الطالب ٌتصرفأن  1ق   

مسؤولٌة التعلم الذاتً واالستماللٌة فً البحث عن الحلول المانونٌة العملٌة.  أن ٌتحمل الطالب 1ق   

فً كافة المحافل.  ،أخاللٌة وبما ٌتوافك مع األخالق المهنٌةب أن ٌتصرف الطالب 3ق   

 

نامج ي البر
 
 متطلبات القبول ف

. أن ٌكون المتمدم سعودي الجنسٌة أو من أم سعودٌة. 1  

. الحصول على الهوٌة الوطنٌة. 2  

. أال ٌكون المتمدم لد فصل أكادٌمٌاً أو تأدٌبٌاً من الجامعة أو من أي جامعة سعودٌة أخرى. 3  

لوٌة فً المبول تكون . أال ٌمضً أكثر من خمس سنوات من تارٌخ الحصول على شهادة الثانوٌة العامة علماً أن األو4

 لخرٌجً السنة األحدث. 

٪. ٨٩. أال تمل النسبة الموزونة للمتمدم عن 5  

أو ما ٌعادلها.  5من  4أال تمل نسبة المحولٌن من ألسام أخرى عن . 6  

 

نامج  مقررات البر

 

 المستوى

 

رمز 

 الممرر
 اسم الممرر

 إجباري

 أو اختٌاري

المتطلبات 

 السابمة

الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب نوع

)جامعة / كلٌة 

 / برنامج(

 المستوى

1 

١11- 

 نجل

برنامج اللغة االنجلٌزٌة 

 (1المكثف )

 جامعة 6 - إجباري

1١1- 

 حال

 جامعة 1+2 - إجباري مدخل إلى الحاسب آلً

111- 

 سلم

 جامعة 2 - إجباري المدخل إلى الثمافة اإلسالمٌة

1١1- 

 دار

 كلٌة 3 - إجباري أصول اإلدارة
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2١1-

 عرب

 جامعة 2 - إجباري المهارات اللغوٌة

 المستوى

2 

١12- 

 نجل

برنامج اللغة االنجلٌزٌة 

 (2المكثف )

 جامعة 6 نجل -١11 إجباري

1١2- 

 حال

 كلٌة 1+2 حال -1١1 إجباري تطبٌمات الحاسب اآللً

112- 

 سلم

 جامعة 2 - إجباري 2-ثمافة اسالمٌة 

1١1- 

 كمً

 كلٌة 3  إجباري رٌاضٌات  األعمال

1١2- 

 كمً

 كلٌة 3 - إجباري مبادئ اإلحصاء

 المستوى

3 

2١2-

 عرب

 جامعة 2 - إجباري تحرٌر عربً

1١1- 

 حسب

 كلٌة 3 - إجباري 1مبادئ المحاسبة

211- 

 بشر

 كلٌة 3 دار -1١1 إجباري السلون التنظٌمً

1١1- 

 نظم

 برنامج 3 - إجباري المدخل للمانون

113- 

 سلم

 جامعة 2 - إجباري 3-اسالمٌة  ثمافة

2١2- 

 نظم

 برنامج 3 - إجباري المانون التجاري

 المستوى

4 

212- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري المانون الجنائً العام

222- 

 نظم

 برنامج 3 - إجباري مصادر وأحكام االلتزام
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 كلٌة 1+2 حال -1١2 إجباري نظم المعلومات اإلدارٌة نما -213

251- 

 أصل

 جامعة 3 - إجباري المواعد الفمهٌة

114- 

 سلم

 جامعة 2 - إجباري 4-ثمافة اسالمٌة

2١1- 

 لصد

 كلٌة 3  إجباري مبادئ االلتصاد الجزئً

 المستوى

5 

311- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري مالٌة عامة

3١1- 

 لصد

 كلٌة 3 لصد 2١1 إجباري مبادئ االلتصاد الكلً

312- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري المانون اإلداري

331- 

 نظم

 برنامج 3 نظم -212 إجباري المانون الجنائً الخاص

 برنامج 2  إجباري فمه الزكاة والمعامالت فمه -2١2

 المستوى

6 

312- 

 نظم

مصطلحات لانونٌة باللغة 

 االنجلٌزٌة

 برنامج 2  إجباري

322- 

 نظم

 برنامج 3 نظم -1١1 إجباري العمود المدنٌة

332- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري نظام الحكم والسٌاسة الشرعٌة

342- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري المانون الدولً العام

 برنامج 2 بشر -212 إجباري مهارات االتصال بشر-315

 المستوى
411- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري العمود اإلدارٌة
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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم  

 جامعة الملك خالد
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7 421- 

 نظم

اإلفالس واألوراق التجارٌة 

وعملٌات والعمود التجارٌة 

 البنون

 برنامج 3  إجباري

431- 

 نظم

 برنامج 3 نظم -3١4 إجباري لانون اإلجراءات الجزائٌة

441- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري لانون المرافعات الشرعٌة

451- 

 نظم

 برنامج 2 - إجباري مناهج البحث المانونً

 المستوى

8 

412- 

 نظم

 برنامج 2 نظم -314 إجباري التنفٌذ المضائً

422- 

 نظم

 برنامج 3 - إجباري تدرٌب فً مجال المانون

432- 

 نظم

 برنامج 3  إجباري المانون الدولً الخاص

 برنامج 3  إجباري التركات والوصاٌا فمه -442

452- 

 نظم

حموق الملكٌة الفكرٌة 

 والصناعٌة

 برنامج 3  إجباري

 

ي يتم تأهيل خري    ج بكالوريوس 
 القانون لهاالمهن والوظائف الت 

 العمل فً المطاع الحكومً، المدنً والعسكري: -أ
لخرٌجً لسم المانون بالجامعة من رفع المدرة التنافسٌة فً سوق العمل  الجودة سوف ٌسمح المستوى العلمً عالً

الوظائف الحكومٌة المانونً، فٌصبح لخرٌج لسم المانون األولوٌة فً تولً المهام المانونٌة المختلفة التً ٌتضمنها تصنٌف 
( البنن المركزي 3( هٌئة الرلابة ومكافحة الفساد؛ 2( النٌابة العامة؛ 1فً المطاعٌن المدنً والعسكري. ومثال ذلن: 

( وغٌرها من اإلدارات ٧( الدٌوان الملكً؛ 6( هٌئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ 5( هٌئة السوق المالٌة؛ 4السعودي؛ 
 والمؤسسات الحكومٌة. المانونٌة بالدوائر والهٌئات

 العمل  فً المطاع الخاص: -ب
، ٌمثل السوق السعودي الٌوم أرضاً خصبة للعمل بالمهن المانونٌة فً 2١3١فً ضوء رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة 

مار المطاع الخاص وذلن بسبب انتهاج المملكة لسٌاسة االنفتاح االلتصادي على السوق العالمٌة، سواء فً مجال االستث
االجنبً والمحلً، التأمٌنات أو الخدمات أو فً مجال المبادالت التجارٌة، ومن ثم تنامً اإلشكالٌات المانونٌة الناشئة عن 
الروابط العمدٌة التً تحتاجها تلن المجاالت؛ وبالتالً فسوف ٌسمح المستوى العلمً لخرٌجً لسم المانون العمل فً 

 ومنها:  بالمهام المانونٌة فً المطاع الخاص



                                                                                 

 11من  11الصفحة 
 المانونالدلٌل التعرٌفً لبرنامج البكالورٌوس فً لسم 

1
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم  

 جامعة الملك خالد
 قسم الق انون -كلية األعمال  

 ( المحاماة؛1
 ( االستشارات المانونٌة؛2
 ( التوثٌك الحر.3
 العمل بالمنظمات الدولٌة واإلللٌمٌة المنضمة إلٌها المملكة. -ج

 

ي القسم 
 
 أعضاء هيئة التدريس ف

 البرٌد االلكترونً التخصص الدلٌك الدرجة العلمٌة االسم ت

 msalrshoodi@kku.edu.sa الضرٌبً المانون أستاذ مساعد  د. منصور صالح المرشودي 1

 mjalshehri@kku.edu.sa تسوٌة المنازعات أستاذ مساعد  د. دمحم جاسر الرٌاعً  2

 ahsalem@kku.edu.sa حموق الملكٌة الفكرٌة أستاذ مساعد  د. أحمد دمحم باناعمة  3

 amhejri@kku.edu.sa المانون الجنائً أستاذ مساعد د. علً دمحم الهجري  4

االستثمار األجنبً وعملٌات  أستاذ مساعد  د. ناصر علً الشهري  5

 التموٌل

nal-shehre@kku.edu.sa 

 malyazidi@kku.edu.sa االستثمار األجنبً أستاذ مساعد  د. دمحم سعٌد الٌزٌدي 6

 hmalshehri@kku.edu.sa المانون التجاري الدولً أستاذ مساعد  د. حسن دمحم الشهري  ٧

 odeajim@kku.edu.sa عمود أستاذ مساعد  د. أسامة عبدالوهاب بن دعجم ٨

 habdrabo@kku.edu.sa تجارة واستثمارات دولٌة أستاذ مساعد  د. هانً حسن عبدربه  ٩

 amsatti@kku.edu.sa المانون الجنائً أستاذ مساعد  د. دمحم أحمد ساتً  1١

 ealrawashde@kku.edu.sa المانون المدنً أستاذ مساعد  د. إبراهٌم أحمد الرواشدة  11

 Aelghayesh@kku.edu.sa التصاد ومالٌة عامة أستاذ مساعد  د. علٌاء دمحم عبدالجلٌل  12

 ihasni@kku.edu.sa المانون الجنائً أستاذ مساعد  د. إٌمان أحمد حسنً 13

 akaaloul@kku.edu.sa المانون اإلداري أستاذ مساعد  د. عطٌات سالم مخلوف 14

 aealnami@kku.edu.sa المانون اإلداري محاضر أ. عبدالرحمن عٌسى النعمً  15

 aalhmaid@kku.edu.sa تسوٌة منازعات معٌد أ. أحمد سعٌد الشٌخً 16

 aaalshomrani@kku.edu.sa المانون المدنً معٌد  أ. عبدهللا علً الشمرانً  1٧

 hamoasiri@kku.edu.sa المانون المدنً معٌد  أ. حاتم دمحم عسٌري  1٨

 saljadani@kku.edu.sa المانون المدنً معٌد  أ. سلطان سلٌمان الجدعانً  1٩

 waseri@kku.edu.sa المانون المدنً  معٌد  أ. والء عبدهللا عسٌري  2١



                                                                                 

 11من  11الصفحة 
 المانونالدلٌل التعرٌفً لبرنامج البكالورٌوس فً لسم 

1
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم  

 جامعة الملك خالد
 قسم الق انون -كلية األعمال  

 fbarnawi@kku.edu.sa المانون المدنً  معٌد  أ. فاطمة عبدالرحمن برناوي 21

 afazi@kku.edu.sa المانون الجنائً معٌد  أ. أمانً عبدهللا فازع 22

 

 اللجنة االستشارية لقسم القانون

 الجهة التً ٌمثلها الصفة االسم ت

 رئٌس المسم رئٌساً  د. أحمد دمحم باناعمة 1

 عضو هٌئة التدرٌس فً المسم عضواً وممرراً  د. حسن دمحم الشهري 2

مدٌر عام فرع معهد اإلدارة بمنطمة مكة  عضواً  د. دمحم ناصر باصم 3

 المكرمة

محامً ومستشار لانونً ولاضً سابك  عضواً  د. عبداللطٌف عوض المرنً 4

 بوزارة العدل

عضو هٌئة التدرٌس لً كلٌة الحموق  عضواً  د. والء أحمد الدهش 5

 والعلوم السٌاسٌة فً جامعة الملن سعود

 عضو هٌئة التدرٌس فً المسم عضواً  د. علً دمحم الهجري 6

مدٌر الشؤون المانونٌة بأمارة منطمة  عضواً  أ. خالد سلٌمان آل هادي ٧

 عسٌر

مدٌر تنفٌذي ومدٌر الشؤون المانونٌة  عضواً  أ. دمحم حمدان المطٌري ٨

بالهٌئة الملكٌة لمدٌنة مكة المكرمة 

 والمشاعر الممدسة

الشؤون المانونٌة باألمن العام  مدٌر عضواً  العمٌد/ عبدهللا سعد الممبل ٩

 بمنطمة عسٌر

 محامً ولاضً سابك بوزارة العدل عضواً  أ. موسى دمحم الهٌجان 1١

 محامً ومستشار لانونً عضواً  أ. أحمد أسامة المرشً 11

عضو هٌئة التدرٌس بالمسم والمشرفة  عضواً  أ. والء عبدهللا عسٌري 12

 على شطر الطالبات

 فً البرنامج طالب عضواً  المبٌسًعبدهللا دمحم  13

 طالبة فً البرنامج عضواً  نوف سالم آل مجري 14

 



                                                                                 

 11من  11الصفحة 
 المانونالدلٌل التعرٌفً لبرنامج البكالورٌوس فً لسم 

1
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم  

 جامعة الملك خالد
 قسم الق انون -كلية األعمال  

 مهام اللجنة االستشارية 

 . منالشة مدى توافك رسالة وأهداف البرنامج مع احتٌاجات ومتطلبات سوق العمل. 1

 . تمٌٌم مدى كفاءة المهارات والمعارف الممدمة لطلبة البرنامج. 2

 . تسهٌل التعاون والتواصل بٌن البرنامج والمجتمع. 3

 . المساعدة فً تمٌٌم البرنامج وتحسٌن أدائه من خالل االستفادة من المعاٌٌر المهنٌة.4

 . دراسة الطالة االستٌعابٌة لسوق العمل لتخصص المانون. 5

 ط التشغٌلٌة. . مساعدة البرنامج فً تحدٌد أولوٌاته ومن ضمنها المشاركة فً إعداد الخط4

 . تحدٌد جهات التدرٌب المٌدانً واالستفادة من خبراتهم وتوفٌر فرص التدرٌب المٌدانً لطالب البرنامج. 5

*************** 

 

 والحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


